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Det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin
Studerandevillkoret
I propositionen En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring
(prop.1999/2000:139) behandlades ramtiden för studerandevillkoret. Ramtiden för studerandevillkoret förlängdes så att villkoret kan uppfyllas vid 20
års ålder av den fullföljt treårig gymnasieutbildning oberoende av när på året
ungdomen fyller 20 år.
För att uppfylla villkoret krävs också att den unge under 90 kalenderdagar
har varit aktivt arbetssökande och här räknas endast tid som den unge varit
öppet arbetslös eller förvärvsarbetande. Tid i det kommunala ungdomsprogrammet kan alltså inte tillgodoräknas för dessa 90 kalenderdagar. De 90
dagarna behöver inte ligga i följd.
När en ungdom ska delta i det kommunala ungdomsprogrammet kan det
vara lämpligt att ta hänsyn till dessa regler och se till att den unge ägnar en
period åt att aktivt söka arbete utan att delta i något program.
Ungdomsgarantin
Från den 1 januari 2001 har den statliga ersättning som tidgare var 1 967 kronor höjts till 2 562 kronor. Beloppet ska liksom tidigare inte beskattas. Kontakta den AMS ekonomitjänst som ni tillhör om ni har frågor angående rekvisitioner mm.
Statskontorets rapport om ungdomsåtgärder
Statskontoret lämnade den 16 februari 2001 en rapport, Särskilda ungdomsåtgärder? – om kommununala ungdomsprogrammet och utvecklingsgarantin
(2001:4),om det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin.
Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och ska belysa, dels om det
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finns behov av särskilda ungdomsåtgärder och dels om ett sådant behov
finns studera om de båda åtgärderna kan slås samman. Statskontoret ska
även i sin rapport beakta tidigare genomförda utvärderingar av ungdomsprogrammen framför allt beträffande UVG.
Statskontorets huvudförslag kan sammanfattas på följande sätt
•

KUP behålls för arbetslösa ungdomar under 20 år utan slutbetyg från
gymnasiet.

•

Kommunen åläggs att ansvara för arbetslösa under 20 år som saknar
fullständig gymnasieutbildning.

•

Deltagarna i KUP får ersättning som motsvarar studiebidraget för de
som går i gymnasieskolan, i dagsläget 950 kr och att ersättningen är
centralt fastställd.

•

Kommunerna kompenseras för åtgärden genom det generella statsbidraget.

•

Alla mellan 20 och 24 år och alla under 20 år med slutbetyg från gymnasiet garanteras åtgärder i arbetsförmedlingens regi inom en viss
tidsperiod och att denna grupp ska vara särskilt prioriterad.

•

De ungdomar som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden bör kunna anvisas till aktivitetsgarantin innan de blir
långtidsinskrivna. Det är önskvärt att tidsgränsen för aktivitetsgarantin är extra flexibel när det gäller ungdomar.

Svenska Kommunförbundet anser att Statskontoret i sin bedömning inte tagit
hänsyn till de goda erfarenheter av åtgärderna, framförallt utvecklingsgarantin (numera ungdomsgarantin), som presenterats senast i Ungdomsstyrelsens
rapport En på hundra. Det bör finnas möjlighet att lokalt anpassa arbetsmarknadsåtgärderna anser vi, goda erfarenheter och ett behov av ungdomsåtgärder för gruppen bör kunna tillgodoses. Vi förutsätter att eventuella ändringar
av ungdomsåtgärderna föregås av ett remissförfarande där vi ges möjlighet
att lämna synpunkter på förslagen. Vi kommer aktivt att följa vad som händer i frågan. Statskontorets rapport i sin helhet kan hämtas via vår hemsida
http://www.lf.svekom.se/tru/arbetsmarknad/arbetsmarknad.htm.

Frågor om innehållet i cirkuläret kan ställas till Åsa Person 08-452 78 24 eller
Vivi Jacobson-Libietis 08-452 78 20.
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